
Zastupitelstvo Obce Lázně Libverda 
 

USNESENÍ 
ze 14. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 21. června 2021 

 

Usnesení č. 14/1 

Zastupitelstvo obce po projednání bere na vědomí kontrolu usnesení z minulého zasedání Zastupitelstva 

obce konaného dne 31. 5. 2021. Úkoly uložené usneseními č. 13/10, 13/12, 13/14, 13/16 a 13/18 byly 

splněny. V kontrole zůstává plnění usnesení č. 12/4 a dále dřívější usnesení č. 9/19, 9/23. 

 

Usnesení č. 14/2 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy o převodu akcií se společností 

Liberecká automobilová doprava, s.r.o. (LIAD s.r.o.), IČ: 47309440, se sídlem České mládeže 594/33, 

460 06 Liberec 6 , zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n. L. oddíl C, 

vložka 3587 ze dne 4.12.1992. Předmětem této kupní smlouvy je prodej a převod 184 kusů kmenových  

akcií na jméno (číselné označení 086791-086974) vydaných společností FinReal Liberec, a.s., IČ: 287 

14 181, se sídlem České mládeže 594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním 

rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka B 2085, za kupní cenu ve výši 

189.704,- Kč (slovy: Sto osmdesát devět tisíc sedm set čtyři korun českých), která odpovídá částce 

1.031,- Kč na jednu převáděnou akcii. 

 

Usnesení č. 14/3 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 14/2. S textem smlouvy vyslovuje ZO plný souhlas. Termín plnění je do 30. 6. 2021. 

 

Usnesení č. 14/4 

Zastupitelstvo obce po projednání deleguje starostu obce Ing. Jana Pospíšila v souladu ustanovením § 84, 

odst. 2, písm. f) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů na všechna budoucí 

jednání valné hromady společnosti FinReal Liberec, a.s., IČ: 287 14 181, se sídlem České mládeže 

594/33, Liberec VI-Rochlice, 460 06 Liberec, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem 

v Ústí nad Labem, spisová značka B 2085. 

 

Usnesení č. 14/5 

Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje uzavření Kupní smlouvy s Městem Frýdlant, IČ 00262781, 

se sídlem nám. T. G. Masaryka 37, 464 01 Frýdlant. Předmětem této kupní smlouvy je převod pozemku 

p. č. 290/2 o výměře 83 m
2
 vedený jako ostatní plocha v k. ú. Lázně Libverda do majetku obce za kupní 

cenu 15.770,- Kč (slovy: Patnáct tisíc sedm set sedmdesát korun českých). Správní poplatek za vklad do 

Katastru nemovitostí hradí kupující. 

 

Usnesení č. 14/6 

Zastupitelstvo obce po projednání ukládá starostovi obce uzavřít příslušnou smlouvu v souladu 

s usnesením č. 14/5. Termín plnění je do 15. 7. 2021. 

 

Usnesení č. 14/7 

Zastupitelstvo obce po projednání pověřuje místostarostu obce pana Pavla Švihkého k plnému 

zastupování starosty obce v době jeho nepřítomnosti v termínu od 24. 6. do 11. 7. 2021, tj. v době čerpání 

dovolené v souladu s § 79 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

 


